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Ondernemers en bedrijven
Op dit moment worden er binnen Vlasunie 
plannen uitgewerkt om tijdens de week een 
speciale activiteit voor ondernemers en be-
drijven te organiseren. “Om elkaar te inspire-
ren en van elkaar te leren. Want dat is toch wel 
waar het om draait binnen Vlasunie”, besluit 
Maatje: “Onze visie is dat samenwerking het 
kunstenaarschap bevordert. En ik denk dat er 
in elk mens wel een stukje kunstenaar zit.”

Vlasunie 2011
Vlasunie vindt plaats in week 36 (maandag 5 
september t/m zaterdag 10 september 2011).
Tijdens de week zullen er in en om de locatie 
diverse evenementen worden georganiseerd 
om kunst en cultuur in de regio onder de aan-
dacht te brengen. Op zaterdag 10 september 
zal – in combinatie met Open Monumenten-
dag - het resultaat van de werkweek worden 
getoond aan het publiek. De fabriek zal tij-
dens de voorafgaande week ook geopend 
zijn voor bezoekers. De roterij bevindt zich 
nabij Kooilandsedijk 43a te Strijen.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was het 
complete programma nog niet volledig. Hou 
hiervoor de regionale media in de gaten of 
kijk voor meer informatie op de website van 
Vlasunie: www.vlasunie.nl.

Het buurtschap Schenkeldijk bevindt zich op 
het oosten van de Hoeksche Waard. Tussen 
’s Gravendeel en Strijen. In 1920 richtten lokale 
boeren hier de coöperatieve warmwatervlas-
roterij op. Dit resulteerde in de bouw van de 
roterij. Door de teloorgang va de vlasindus-
trie is het gebouw vervallen en nu nog één 
van de stille getuigen van wat in deze regio 
ooit een bloeiende industrie was.

Vlasunie
De historie van het pand en het omliggende 
landschap lieten van Eck na deze grijze dag 
niet meer los. “De eerste keer dat ik het ge-
bouw bekeek wist ik dat het een plek was 
waar we wat mee konden. Er leefde al een 
tijdje een idee bij een groep kunstenaars 
om eens op locatie te werken. Nadat we 
de eigenaar vonden zijn we met een aantal 
gaan kijken. Het bleek een schot in de roos. 
Van het één kwam het ander en we werken 
nu gezamenlijk onder de naam Vlasunie. We 
organiseren nu voor Hoeksche Waardse kun-
stenaars de mogelijkheid om een week te 
werken in de roterij”, vertelt Maatje.

Samenwerking
Dat het initiatief niet bij een keer blijft is voor 
Maatje duidelijk: “Vlasunie moet een jaarlijks 

terugkerend project op telkens een andere 
locatie worden. Een manifestatie die niet al-
leen de kunst en cultuur in de regio onder de 
aandacht brengt, maar ook samenwerking 
van kunstenaars onderling bevordert.”  Die 
samenwerking is in het huidige klimaat een 
belangrijk speerpunt. “Juist door op artistiek 
en ondernemend niveau samen te werken 
kun je als kunstenaar groeien”, zegt van Eck.

Creativiteit in bedrijf
Ook het bedrijfsleven wordt betrokken bij 
Vlasunie. In de eerste plaats omdat de deel-
nemende kunstenaars zelf toch ook een 
soort van ondernemers zijn. Daarnaast kan 
kunst binnen een bedrijf helpen de werkom-
geving te verbeteren. Of het kan simpelweg 
een goede belegging zijn. Maar het betrek-
ken van kunstenaars bij de bedrijfsvoering 
kan nog veel meer voordeel opleveren. 
Maatje: “Creativiteit wordt steeds belangrij-
ker binnen het ondernemen. Als je onder-
scheidend en succesvol wilt zijn zal je crea-
tief moeten zijn. Toch zie je veel organisaties 
waar een heel groot potentieel blijft liggen. 
Samenwerking met een kunstenaar of crea-
tief ondernemer om dit vermogen bloot te 
leggen en te gebruiken kan een bedrijf veel 
opleveren.”

Een schoorsteen in een grijze polderlucht. Grote plassen op de akkers. Het was een druilerige februari-
dag toen kunstenaar Maatje van Eck voor het eerst kennis maakte met het gebouw van de voormalige 
vlasroterij in Schenkeldijk. De ontdekking van het bijzondere gebouw leidde niet alleen tot de oprich-
ting van een bijzonder collectief. De fabriek zal binnenkort weer draaien. En deze keer niet voor de 
productie van linnen. Het zal kunst zijn dat deze keer de fabriek verlaat.
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